
PA\1212642SK.docx PE657.260v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament
2019-2024

Výbor pre rybárstvo

2020/0089 M (NLE)

9.9.2020

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre rybárstvo

pre Výbor pre medzinárodný obchod

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a 
vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zemepisných označení 
a ich ochrane
(2020/0089 M (NLE))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Nuno Melo



PE657.260v01-00 2/3 PA\1212642SK.docx

SK

PA_NonLeg



PA\1212642SK.docx 3/3 PE657.260v01-00

SK

NÁVRHY

Výbor pre rybárstvo vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje hospodársky záujem, pokiaľ ide o dohodu medzi Európskou úniou a Čínou o 
zemepisných označeniach, keďže vývoz agropotravinových výrobkov z EÚ do Číny v 
rokoch 2010 až 2019 zaznamenal trvalý rast, a to najmä v prípade výrobkov, ktoré sú 
zvyčajne chránené zemepisnými označeniami, ako sú víno a liehoviny; konštatuje, že to 
platí aj napriek známemu problému falšovania výrobkov na čínskom trhu, napríklad v 
prípade vín;

2. poznamenáva však, že význam dohody presahuje objem obchodnej výmeny medzi EÚ a 
Čínou; zastáva názor, že podpísaním tejto dohody Čína podniká dôležitý krok smerom k 
uznaniu systému zemepisných označení EÚ; domnieva sa, že stratégia Únie je založená 
na zužitkovaní prestíže spojenej s určitými názvami, regiónmi a tradíciami, pokiaľ ide o 
vývoz agropotravinárskych výrobkov so zemepisnými označeniami do celého sveta a na 
zabránenie tomu, aby konkurenti tieto názvy zneužívali; 

3. konštatuje, že záujem dohody je v súčasnosti obmedzený, pokiaľ ide o produkty 
rybolovu a akvakultúry; zdôrazňuje, že medzi 275 zemepisnými označeniami EÚ, na 
ktoré sa dohoda vzťahuje, je len jeden produkt akvakultúry: ustrice Marennes Oléron 
(Francúzsko); zdôrazňuje však, že táto dohoda by mala mať veľkú podporu vzhľadom 
na budúce vyhliadky na začlenenie produktov rybolovu a akvakultúry z EÚ do dohody a 
ich  uznanie;

4. víta záväzok Číny posilniť svoj právny rámec ochrany zemepisných označení v rámci 
tejto dohody; vyzýva Čínu, aby urobila všetko pre posilnenie svojho právneho rámca na 
boj proti nezákonnému rybolovu čínskych plavidiel v celosvetovom meradle a jeho 
vykonávaniu;

5. konštatuje, že vzhľadom na bohatosť zemepisných označení v EÚ je počet výrobkov, na 
ktoré sa odkazuje, stále nízky a že takéto výrobky by sa mali podľa možnosti a časom 
začleniť do nasledujúcich nástrojov;

6. zdôrazňuje potrebu, aby EÚ a Čína spolupracovali v boji proti a kontrole „dumpingu“ a 
iných praktík, ktoré narúšajú bežné trhové pravidlá a ohrozujú udržateľnosť podnikov a 
pracovných miest v EÚ.


